
ท่ี  ศธ ๐๖44.9/ว 401                                             วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยีชัยภูมิ 
                                                                                   สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
                                                                                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
                                                                                   อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

 

                                                             19  กรกฎาคม  2565 
 

เรื่อง   เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกแหง 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1. บทคัดยอ         จำนวน  1  ชุด 
         2. แบบตอบรับ         จำนวน  1  ฉบับ 

 

      ดวยขาพเจา นายวินัย  บัวกลาง  ตำแหนง รองผูอำนวยการ  วิทยฐานะ ชำนาญการ  สังกัดวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ไดจัดทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง “การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง (กสศ.) ประเภททุน 5 ป (ปวช.ตอเนื ่อง ปวส./อนุปริญญา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ”  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อใชประกอบคำขอมีและเลื ่อนวิทยฐานะรองผูอำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ นั้น 

 

      ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จึงขอเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ทางเว็บไซต 
http://www.ccat.ac.th/ และขอความอนุเคราะหทานตอบแบบตอบรับดังกลาว กลับไปยังวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS e-office  วิทยาลัยหวังเปนอยางยิ ่งวาคงไดรับ 
ความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

        
  
       (นายวินัย  บัวกลาง) 

                                                  รองผูอำนวยการ  รักษาการในตำแหนง 
   ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 
 

ฝายบริหารทรัพยากร  
โทร. ๐๔๔ ๘๑๑ ๑๖๐ ,082-1726112   
โทรสาร. ๐๔๔ ๘๑๑ ๕๘๓ 
 
 
 

http://www.ccat.ac.th/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


เร่ือง  “การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (กสศ.) ประเภททุน 5 ป  
                     (ปวช. ตอเนื่อง  ปวส./อนุปรญิญา)  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ”   
ผูวิจัย  นายวินัย   บัวกลาง 

ตำแหนง รองผูอำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ชำนาญการ 

สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

ปท่ีพิมพ 2565 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา  1) ประเมินโครงการดานบริบท  ปจจัยเบ้ืองตน  
กระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ และดานผลผลิต  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองท่ีมีตอการดำเนินโครงการ 
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (กสศ.) ประเภททุน 5 ป (ปวช.ตอเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก นักเรียน นักศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ประกอบดวย นักเรียน   
จำนวน 286 คน  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 78 คน  ผูปกครอง นักเรียน  
จำนวน 286 คน  รวม จำนวน 650 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ใชการเลือกแบบเจาะจง
ไดแก นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 –3 ท่ีไดรับทุน จำนวน 111 คน  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  36 คน  ผูปกครองนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 – 3  
ท่ีไดรับทุน จำนวน 111 คน รวมท้ังส้ิน 258  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม 
การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (กสศ.) ประเภททุน 5 ป  (ปวช. ตอเนื่อง ปวส./
อนุปริญญา)  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดำเนิน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (กสศ.) ประเภททุน 5 ป (ปวช. ตอเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)  
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายประกอบตาราง 

โดยสรุปผลการวิจัยพบวา การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) มีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.30  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70  ดานปจจัยนำเขา  

(Input Evaluation) มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.70 ดานกระบวนการ (Process Evaluation) ความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย

เทากับ 4.40  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70  และดานผลผลิต (Product Evaluation)  

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60   



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับทุนปการศึกษา 2564  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนเฉล่ียรอยละ 3.38  เพิ่มข้ึนกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2563  ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

รอยละ 3.19 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.19  

 ในสวนของความพึงพอใจของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูปกครองกลุมตัวอยางท่ีมีตอการดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (กสศ.) ประเภททุน 
5 ป (ปวช. ตอเนื่อง  ปวส./อนุปริญญา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ พบวามีความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ียเทากับ 4.37 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 
 



ท่ี  ศธ ................../…………                                              …………………………………………………. 
                                                                                   …………………………………………………. 
                                                                                   …………………………………………………. 
                                                                                   …………………………………………………. 
 

                                                             …………………………………………………. 
 

เรื่อง   ตอบรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 

อางถึง หนังสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ท่ี ศธ 0644.9/ว 401  ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม  2565 
  

      ตามหนังสือท่ีอางถึง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ไดสงเอกสารเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
เรื ่อง “การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ประเภททุน 5 ป (ปวช.ตอเนื ่อง ปวส./
อนุปริญญา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ” ของนายวินัย บัวกลาง  ตำแหนง รองผูอำนวยการ วิทยฐานะ 
ชำนาญการ   ดังความละเอียดแจงแลวนั้น 
 

      ในการนี้  วิทยาลัย.......................................................... ไดรับเอกสารผลงานทางวิชาการดังกลาว 
เปนท่ีเรียบรอยแลว  พรอมท้ังนำไปเผยแพรเพื่อใชประโยชนในสถานศึกษาตอไป  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

        
  
 (..............................................) 

   ผูอำนวยการวิทยาลัย.................................................. 
 
 
 
 

ฝายบริหารทรัพยากร (งานบริหารงานท่ัวไป) 
โทร. ๐๔๔ ๘๑๑ ๑๖๐ , 082-1726112   
โทรสาร. ๐๔๔ ๘๑๑ ๕๘๓ 

 


